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1.  Status  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10440 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-85945 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Behandling 

Beredskabskommissionen 

 

Sagsfremstilling 

Beredskabsdirektøren orienterer om status for Verstsjællands Brandvæsen 

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Vagtcentralen: 2 kommuner er overført - Lejre overføres medio april, Odsherred medio maj og 

Sorø medio juni. 

Brandhaner: De vedtagne planer for vandforsyning til brandslukning er opdateret. Arbejds-

gruppen arbejder med opstilling af alternative modeller for fordeling af ansvar og økonomi. 

Driftsforum drøfter betaling af vand til brandslukning. 

Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med klimahændelser (sække, sand o.l.) betales af 

kommunerne som hidtil. Klimahændelser indgår som et tema i ny Risikobaseret Dimensione-

ring. 

Eksisterende risikobaseret dimensionering: indhentning af effektiviseringspotentiale som følge 

af ensretning af picklister implementeres. 

Implementering af ny Falck-aftale pågår med ændrede rutiner omkring materiel og mundering. 

Fakturering af omkostninger efter trafikuheld: Vestsjællands Brandvæsen videresender faktu-

ragrundlag til kommunerne, som fakturerer skadevolder. 

 

 

 

2.  Foreløbig status vedrørende årsregnskab 2016  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10385 J.nr.: 00.01.00 Dokumentnr.: 326-2017-76473 

 

Sagstype 

Orientering. 

 

Resume og sagens baggrund 

Vestsjællands Brandvæsen I/S fremlægger foreløbig status vedrørende selskabets årsregnskab 

2016.  

 

Indstillinger 

Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommision 

 

Sagsfremstilling 

Selskabets årsregnskab vedrørende 2016 er under udarbejdelse. Årsregnskabet oversendes til 

selskabets revision Ernst og Young P/S medio marts 2017. Det endelige årsregnskab forventes 

forelagt for Beredskabskommisionen på kommisionsmøde i april 2017 til endelig godkendelse. 
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Resultatet af selskabets ordinære drift viser et overskud på 1,6 mio. kr. Årets driftsresultat be-

tyder en styrkelse af selskabets egenkapital. 

 

Der er udarbejdet åbningsbalance pr. 1. januar 2016. Åbningsbalancen er oversendt til selska-

bets revisor til erklæring. Åbningsbalancen fremlægges for Beredskabskommisionen til god-

kendelse sammen med det endelige årsregnskab i april 2017. Åbningsbalancen er optaget på 

selskabets balance, og fremgår i balancen som primosaldo 2016. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens indstilling godkendes. 

Ved den endelige behandling af årsregnskabet uddybes "øvrige administrationsudgifter". 

 

Bilag 

 

Årsregnskab 2016 - Driftsregnskab og Balance 326-2017-76671 

 

 

 

 

3.  Analyse af Vestsjællands Brandvæsens lønomkostninger i 2016  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-9946 J.nr.: 81.15.00 Dokumentnr.: 326-2017-84982 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde i december måned, at der, på baggrund af et 

forventet merforbrug på lønkontiene i forhold til det godkendte budget, skulle udarbejdes en 

analyse af lønomkostningerne i 2016. Afrapporteringen skal foreligge på kommissionens møde 

i april 2017 - og der skal afgives en midtvejsrapport på kommissionens møde i marts 2017. 

Beredskabskommissionen gav beredskabsdirektøren bemyndigelse til at opsige forhåndsafta-

lerne med brandfolkene med henblik på genforhandling. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at beredskabskommissionen drøfter arbejdsgruppens indstil-

linger: 

 at opsigelse af forhåndsaftalerne afventer den endelige rapport, således at man alene gen-

forhandler de elementer af aftalerne, som måtte vise sig at give anledning til utilsigtede 

lønforbedringer 

 at der tages skridt til systematisk registrering af medarbejdernes arbejdstid, således at der 

kan etableres en sammenhæng mellem de konkrete aktiviteter og den udbetalte løn 

 at der, da der er en direkte sammenhæng mellem lønomkostninger til brandfolkene og an-

tallet af udrykninger, herunder blinde alarmer, løbende udarbejdes statistik over antallet af 

udrykninger. 

 at ledelsen kvalitetssikrer implementeringen af de gældende lokal- og forhåndsaftaler 

 

Behandling 

Den Fælleskommunale Beredskabskommission 
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Sagsfremstilling 

Arbejdsgruppen fremsender en midtvejsrapport til behandling i Den Fælleskommunale Bered-

skabskommission. I rapporten beskriver arbejdsgruppen, at der tages udgangspunkt i den 

stigning af lønomkostningerne, der har kunnet konstateres efter 1. kvt. 2016 - og som tegner 

til at være en varig lønomkostningsstigning. 

Arbejdsgruppen undersøger bl.a.: 

 hvorvidt de enkelte af de nye lokal- og forhåndsaftaler aftaler har medført utilsigtede 

lønglidninger 

 om organisatoriske ændringer, eksempelvis ansættelse af deltidsansatte stationsledere,  

har medvirket til lønglidning 

 om der er sket lønomkostningsforøgelse til det fastansatte personale 

 om der er sket en lønomkostningsforøgelse til ledelse 

 om der er sket en forøgelse af anvendelsen af timelønnede til eksempelvis brandvagt 

 om der er sket en udvikling i antallet af udkald 

 om der er sket en ændring i antallet af brandfolk, der deltager i udrykninger 

 

På grund af, at der ikke sker en systematisk registrering af medarbejdernes anvendelse af ar-

bejdstid, kan arbejdsgruppen ikke undersøge om der sker en udvikling i sideaktiviteter, lige-

som arbejdsgruppen ikke kan forholde sig til om lokal- og forhåndsaftalerne er fuldt implemen-

teret. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Midtvejsrapporten anviser ikke konkrete forslag til ændringer, der medfører budgetmæssige 

konsekvenser. 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens indstillinger blev godkendt. 

Beredskabskommissionen opfordrer til ved fremtidige at fokusere på forenkling af aftalerne. 

 

Bilag 

 

Midtvejsrapport marts 2016 326-2017-84974 

 

 

 

 

4.  Leasingfinansiering, udskiftning af pagere  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10240 J.nr.: 14.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-75148 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionens besluttede på mødet den 4. november 2016 at indgå en leasingaf-

tale om finansiering af bl.a. udkaldsanlæg og kommunikationsudstyr for i alt 2,0 mio kr.  

Finansieringen omfattede udskiftning af basestationer dækkende hele Vestsjællands Brandvæ-

sens slukningsområde, samt ca. 140 pagere, svarende til antallet af brandfolk hos Falck.  

For at kunne implementere et samlet udkaldssystem i hele slukningsområdet, blev det ligele-

des besluttet, at pagere til de øvrige stationer ville blive udskiftet over de kommende år. 

 

Indstillinger 
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Beredskabsdirektøren indstiller, 

 at der indgås aftale med Kommune Leasing om finansiering på indtil kr. 730.000 til indkøb 

af pagere til stationerne i Kalundborg, Lejre, Odsherred og Sorø kommuner. 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission 

 

Sagsfremstilling 

For at kunne etablere et fælles udkaldssystem i Vestsjællands Brandvæsens slukningsområde 

er et nyt udkaldssystem under implementering. 

Fase 1 er gennemført og omfattede udskiftning af alle basestationer og udskiftning af pagere 

på stationerne Holbæk, Mørkøv, Snertinge, Tuse Næs og Tølløse. 

Fase 2 der omfatter udskiftning af pagerne på de resterende stationer gennemføres løbende 

frem til udgangen af juni. 

Udskiftningen af pagerne, er en forudsætning for, at de eksisterende vagtcentraler- og udkal-

desystemer i Lejre, Odsherred og Sorø kan lukkes ned. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Årlig betaling i forbindelse med leasingaftalen vil maksimalt udgøre kr. 89.732,- ved fuld ud-

nyttelse af rammen. Omkostningen afholdes indenfor det godkendte budget. 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens instilling blev godkendt. 

 

 

 

5.  Leasingfinansiering, refinansiering af redningslift og 

automobilsprøjte  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10287 J.nr.: 14.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-75497 

 

Sagstype 

Beslutning 

 

Resume og sagens baggrund 

Ved etablering af Vestsjællands Brandvæsen blev to køretøjer overtaget fra Odsherred kom-

mune. Køretøjerne var leaset ved Nordania Leasing, og det var ikke økonomisk fordelagtigt at 

afvikle de eksisterende leasingaftaler, hvorfor køretøjerne blev overtaget med de eksisterende 

leasingaftaler. Leasingaftalerne udløber i 2017 med en betydelig scrapværdi og bør fornyes. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller: 

at der indgås aftale med Kommune Leasing om refinansiering af de to køretøjer som neden-

stående beskrevet 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission 

 

Sagsfremstilling 

Odsherred Kommune har i 2009 anskaffet en ny redningslift og automobilsprøjte, der ved an-

skaffelsen blev finansieret i Nordania Leasing, via leasingkontrakter med en tilbagebetalingstid 

på 96 måneder. 
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På køretøj 1 (Redningslift) er pr. 31. marts 2017 er en restforpligtigelse på kr. 1.800.000,-. 

Leasingafgiften har i leasingperioden andraget kr. 420.840 årligt. Redningsliften er pt. placeret 

på st. Holbæk. Vi anbefaler, at der indgås en ny leasingaftale med en ny afskrivningsperiode 

over 12 år, svarende til en årlig leasingudgift på kr. 150.248. Køretøjet vil ved leasingperio-

dens udløb have en scrapværdi på kr. 35.000,- og være 20 år gammelt. 

Køretøj 2 (Automobilsprøjte) har pr. 31. august 2017 en er en restforpligtigelse på kr. 

750,000,-. Leasingafgiften har i leasingperioden andraget kr. 208.248,- årligt. Automobilsprøj-

ten er pt. placeret på st. Lumsås. Vi anbefaler, at der indgås en ny leasingaftale med en ny af-

skrivningsperiode på 8 år svarende til en årlig leasingudgift på kr. 92.192. Køretøjet vil ved 

leasingperiodens udløb have en scrapværdi på kr. 23.000,- og være 17 år gammelt. 

De nye leasingaftaler indgås, når de eksisterende leasingaftaler udløber.  

Afskrivningsperioderne er i overensstemmelse med de allerede vedtagne principper for af-

skrivning af Vestsjællands Brandvæsens køretøjer. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Omkostninger afholdes indenfor det godkendte budget 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens instilling blev godkendt. 

 

 

 

6.  Leasingfinansiering af nyt indsatslederkøretøj i forbindelse med 

totalskade  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10375 J.nr.: 14.20.00 Dokumentnr.: 326-2017-76404 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

En af brandvæsnets Indsatslederbiler blev i forbindelse med et trafikuheld i januar måned 

2017 totalskadet. 

Da køretøjet ikke kan undværes i det daglige beredskab, har det været nødvendigt at bestille 

et nyt indsatslederkøretøj til afløsning af det totalskadede køretøj, efter at beredeskabsdirektø-

ren har indhentet tilladelse til dette hos formanden for beredskabskommisionen. 

Sagen fremligges efterfølgende til orientering i beredskabskommisionen. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. 

 

Behandling 

Driftsforum; Beredskabskommissionen 

 

Økonomiske konsekvenser 

Anskaffelsen af et nyt køretøj andrager kr. 500.000 inkl. nødvendig opbygning mv. 

Forsikringen har udbetalt kr. 105.000 i erstatning for det totalskadede køretøj. 

Finansieringsbehovet andrager derfor kr. 395.000.-.  

Da leasingen aftalen på et andet indsatsleder køretøj udløber i 2017, og dette forventes at 

kunne køre nogle år endnu, forventes dette årlige leasingbeløb at kunne dække finansierings-

behovet på det nye køretøj. 

Dette betyder at indkøbet af det nye køretøj kan holdes inden for den nuværende leasingram-

me.  
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Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens instilling blev godkendt. 

 

 

 

7.  Årsrapport 2016  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10241 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-75179 

 

Sagstype 

Drøftelse 

 

Resume og sagens baggrund 

"Årsrapport 2016 - 2017" er den første årsrapport for Vestsjællands Brandvæsen. Formålet 

med årsrapporten er at give de nære interessenter et overblik over aktiviteterne i Vestsjæl-

lands Brandvæsen. 

Årsrapporten forlægges årligt for Beredskabskommissionen til drøftelse på det første møde i 

det nye år. 

 

Indstillinger 
Beredskabsdirektøren indstiller, at "Årsrapport 2016 - 2017" drøftes. 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission 

 

Sagsfremstilling 

Årsrapport 2016 - 2017 er den første årsrapport for Vestsjællands Brandvæsen, hvor vi gør 

status for det år der er gået, og fremlægger planerne for det kommende år. Årsrapporten for-

lægges for Beredskabskommissionen på det første møde i det nye år. 

  

Formålet med årsrapporten er at give de nære interessenter et overblik over aktiviteterne i 

Vestsjællands Brandvæsen. De nære interessenter er beredskabskommissionen, politikere og 

embedsmænd i vores fem ejerkommuner og medarbejderne i Vestsjællands Brandvæsen. Vo-

res årsrapport er primært et internt dokument, og vi har derfor ikke brugt ressourcer på lay-

out. Årsrapporten er offentlig tilgængelig og lægges på vores hjemmeside for "særligt interes-

serede læsere." Årsrapporten skal ses som et supplement til årsregnskabet og årsrapporten 

skal færdiggøres så tidligt på året som muligt. Årsrapporten indeholder derfor ikke regnskabs-

tal eller tilsvarende. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser. 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Årsrapporten blev drøftet. 

Næste års rapport medtager responstider. 

 

Bilag 

 

Årsrapport 2016 326-2017-75196 
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8.  Orientering om kvalitetssikring i VSBV  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10264 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-75338 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Beredskabskommissionen besluttede på sit møde den 30. september 2016 at iværksætte et 

kvalitetssikringsprojekt vedrørende afdækning af afvigelser på udrykninger i VSBV´s område 

fra 1. januar 2017. 

I efteråret 2916 afvikledes et pilotprojekt på stationerne Mørkøv og Kalundborg. Alle brandvæ-

senets 15 stationer er efterfølgende på en møderække blevet præsenteret for projektets ide-

grundlag, procedure og opfølgning. Samtlige afvigelser på udrykninger er registreret fra 1. ja-

nuar 2017 og opgørelse over 1. kvartals afvigelser vil blive fremlagt på mødet i beredskabs-

kommissionen den 21. april 2017. Afvigelserne vil blive fremlagt som angivet på vedlagte 

skema. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission 

 

Sagsfremstilling 

I fortsættelse af kommissionens beslutning den 30. september 2016 om iværksættelse af 1. 

fase af et kvalitetsudviklingsprojekt i Vestsjællands brandvæsen omhandlende afdækning af 

afvigelser på udrykninger, er der arbejdet med at sikre implementeringen af dette i forhold 

brandvæsenets stationer. Det er stationernes brandmænd og ledere, som er de centrale aktø-

rer i projektet, og derfor har der været afviklet møder for samtlige stationer i november og de-

cember måneder 2016, med henblik at skabe indsigt og forståelse for nødvendigheden af pro-

jektet og stationernes rolle i dette. Fra medarbejdernes side er der udtrykt positiv interesse for 

at medvirke i projektet og til at reducere antallet af afvigelser.    

 

Gennem pilotprojekter på stationerne i Mørkøv og Kalundborg i efteråret er der indhentet erfa-

ringer med anvendelse af afvigelsesrapporter, og der er efterfølgende arbejdet med at udvikle 

metoder til den løbende opsamling og bearbejdning af data med henblik på at skabe et grund-

lag for reducere antallet af afvigelser fremover.       

 

I projektet arbejdes der med fire typer af afvigelser: hvor udrykningen ikke lever op til den ri-

sikobaserede dimensionering, henholdsvis manglende mandskab, overskridelse af afgangsti-

der, for sene responstider samt fejl og mangler på udstyr og køretøjer.  

 

Afvigelserne indenfor disse typer er herefter opdelt i tre kategorier i forhold til hvorledes der 

kan arbejdes med disse, henholdsvis afvigelser som skyldes registrerings- eller statusfejl, afvi-

gelser som skyldes udefrakommende faktorer som vejrlig, togbomme, trafik m.m., og endelig 

afvigelser hvor det er muligt at iværksætte afhjælpende foranstaltninger lokalt. 

 

Der arbejdes løbende med de enkelte indkomne afvigelsesskemaer hvor det er muligt, og de 

kvartalsvise opgørelser bliver drøftet med stationerne med henblik på iværksætte tiltag til at 

forhindre eller reducere antallet af gentagende afvigelser. 
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Nævnte procedure er iværksat fra den 1. januar 2017 og samtlige afvigelser fra denne dato 

bliver nu registreret.  

 

Vores gennemgang af de registrerede afvigelser for 2016 viser væsentlige forskelle i registre-

ringsrutiner og indhold. 2016 kan derfor kun vanskeligt bruges som grundlag for sammenlig-

ninger med de registrerede afvigeler i 2017. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Udgifter til kvalitetssikringen og iværksættelse af tiltag til at mindske afvigelser afholdes in-

denfor det godkendte budget.  

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

orienteringen blev taget til efterretning. 

 

Bilag 

 

Afrapporteringsskema for afvigelser 326-2017-75347 

 

 

 

 

9.  Analyse af sideaktiviteter  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10390 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-76561 

 

Sagstype 

Orientering 

 

Resume og sagens baggrund 

Formålet med sideaktiviteterne i Vestsjællands Brandvæsen er at sikre beskæftigelse til det 

fornødne antal medarbejdere til at bemande førsteudrykningerne i dagtimerne, så afgangstider 

og responstider overholdes.  Opgaverne skal primært være opgaver, der forudsætter bered-

skabsfaglig indsigt og viden. Opgaverne skal prisfastsættes på basis af en omkostningsbaseret 

tilgang. Der er derfor igangsat en analyse, og resultatet foreligger midio marts 2017. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Behandling 

Driftsforum, Den Fælleskommunale Beredskabskommission  

 

Sagsfremstilling 

Vestsjællands brandvæsen igangsatte i eftersommeren 2016 en analyse af sideaktiviteterne. 

Indtil nu har analysen fokuseret på at  danne overblik over hvilke kontrakter der er indgået 

mellem kommunerne og Vestsjællands Brandvæsen, hvilke opgaver der reelt udføres samt 

hvilket oplysninger, der eksisterer omkring økonomien i sideaktiviteterne.  

Praksis i ejerkommunerne har været forskellige, fra mundtlige aftaler om ydelser over 3 mio. 

kr. til detaljerede tidsregistreringer som grundlag for fakturering. Rapporten, der foreligger 

medio marts vil indeholde et overblik over de sideaktiviteter, som vi har, samt afta-

ler/faktureringsgrundlag.  
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Næste del af processen vil være at udarbejde rækkefølgen af sideaktiviteter, der skal  analyse-

res nærmere og hvor der evt. skal iværksættes tiltag, så prissætningen kan ske på en omkost-

ningsbaseret tilgang på basis af valide data. Tiltagene kan fx være tidsregistrering af aktivite-

ter samt ensretning af aftaler og procedurer. Der udarbejdes en samlet tids- og handleplan for 

disse aktiviteter 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kendes endnu ikke 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens instilling blev godkendt. 

Resultatet af analysen fremlægges på næste møde 

 

 

 

10.  Drøftelse af stormen "Urd"  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-11116 J.nr.: 14.01.07 Dokumentnr.: 326-2017-82054 

 

Sagstype 

Drøftelse 

 

Resume og sagens baggrund 

Stormen Urd var en større hændelse, der berørte fire af de fem ejerkommuner. Samarbejdet 

mellem VSBV og de berørte kommuner evalueres. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes 

 

Behandling 

Driftsforum, Beredskabskommissionen  

 

Sagsfremstilling 

Stormen Urd omkring årsskiftet 2016 - 2017 var den første større hændelse der berørte flere 

kommuner siden stiftelsen af Vestsjællands Brandvæsen. Stormen berørte fire af de fem ejer-

kommuner. Vestsjællands Brandvæsen har gennemført en formel evaluering mandag den 27. 

februar 2017. På mødet i driftsforum vil beredskabsdirektøren beskrive VSBVs "kriseorganise-

ring". Herefter tages en dialog på mødet om VSBVs og kommunernes oplevelser med samar-

bejdet.  

 

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens instilling blev godkendt. 

Beredskabsdirektøren udarbejder et oplæg til drøftelse på næste møde. 

 

 

 

11.  Sideaktiviteter, drøftelse af procedurer  

 Åbent 

Sagsnr.: 326-2017-10390 J.nr.: 14.00.00 Dokumentnr.: 326-2017-82067 
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Sagstype 

Drøftelse 

 

Resume og sagens baggrund 

Indtægterne fra sideaktiviteterne nedbringer den kommunale betaling pr indbygger til bered-

skabet. Beredskabskommissionen har derfor besluttet, at der aftales en procedure for den en-

kelte ejerkommunes opsigelse af en større sideaktivitet. Proceduren skal også indeholde en 

håndtering af de økonomiske konsekvenser. 

 

Indstillinger 

Beredskabsdirektøren indstiller, at sagen drøftes. 

 

Behandling 

Driftsforum,  

 

Sagsfremstilling 

Formålet med sideaktiviteterne i Vestsjællands Brandvæsen er at sikre beskæftigelse til det 

fornødne antal medarbejdere til at bemande førsteudrykningerne i dagtimerne, så afgangstider 

og responstider overholdes.  Opgaverne skal primært være opgaver, der forudsætter bered-

skabsfaglig indsigt og viden. Opgaverne skal prisfastsættes på basis af en omkostningsbaseret 

tilgang, men må ikke være konkurrenceforvridende.  

Indtægterne fra sideaktiviteterne nedbringer derfor den kommunale betaling pr indbygger til 

beredskabet. 

I forbindelse med den videre analyse af sideaktiviteterne vil den reelle omkostning til bered-

skabet blive opstillet. Dette tal forventes at foreligge på mødet i driftsforum den 23. maj 2017. 

De fem ejerkommuner kan have forskellige strategier omkring sideaktiviteterne. Ved udbud at 

større sideaktiviteter, som Vestsjællands brandvæsen i dag varetager, ønsker Vestsjællands 

Brandvæsen som udgangspunkt at byde på opgaverne, hvis opgaverne forudsætter bered-

skabsfaglig indsigt og viden. På beredskabskommissionens møde i december 2017 forventer vi 

at fremlægge en udbudsstrategi for Vestsjællands Brandvæsen. 

Når en ejerkommune fremover ikke ønsker, at Vestsjællands Brandvæsen skal varetage en 

større sideaktivitet, vil dette medføre en fordyrelse af det samlede beredskab og dermed en 

meromkostning for alle ejerkommuner. Beredskabskommissionen besluttede derfor på sit mø-

de den 16. december 2016 at der aftales en procedure for den enkelte ejerkommunes opsigel-

se af en større sideaktivitet incl. håndtering af de økonomiske konsekvenser. Proceduren skal 

også indeholde et varsel, når en ejerkommune ønsker at udbyde en opgave og hvor denne 

proces principielt kan munde ud i, at Vestsjællands Brandvæsen ikke fremover skal udføre den 

pågældende sideaktivitet.  

 

 

 

Den Fælleskommunale Beredskabskommissions møde den 10. marts 2017: 

Beredskabsdirektørens instilling blev godkendt. 

Beredskabsdirektøren udarbejder et oplæg til principdrøftelse. 
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